Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Dragomir Neculai
Adresă(e) Str.Nicolae Ilieşu, Nr.12, Loc.Timişoara, România
Telefon(oane) 0256.277.141

Mobil: 0722.352.156

Fax(uri) 0256.222.598
E-mail(uri) dragomir_ne@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 26 noiembrie 1949
Sex M

Experienţa profesională
NUMELE ŞI ADRESA
ANGAJATORULUI
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ
LOVRIN, Str. Principală, Nr. 200, Loc. Lovrin, Jud. Timiș
Activitate de cercetare științifică

2016 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Secretar științific, CS I

NUMELE ŞI ADRESA Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
ANGAJATORULUI Banatului Timişoara, Calea Aradului, Nr.119, Loc.Timişoara,
Jud.Timiş, România
Tipul activităţii sau sectorul Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică
de activitate
Perioada 1984 – în prezent
Funcţia sau postul ocupat






1984 – 1992, cadru didactic asociat;
1992 – 1994, conferenţiar universitar;
1996 – prezent, profesor universitar;
1996 – prezent, conducător doctoranzi;
2008 – 2011, director departament.
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
















NUMELE ŞI ADRESA
ANGAJATORULUI

Proiecte de cercetare – dezvoltare (U.S.A.M.V. Timișoara)
Director şi colaborator de proiecte GRANT (1988 – 2005);
Director proiecte internatioanle;
Director şi responsabil de proiecte de tip PN (2004 – 2011);
Director şi colaborator granturi CNCSIS (2003 – 2005);
Director şi responsabil de proiecte de tip CEEX (2005 - 2008);
Proiect Banca Mondială (2003 – 2005);
Director de proiecte în cadrul Programului RELANSIN (2000 - 2004);
Director de proiect în cadrul Programului AGRAL (2000 - 2004);
Responsabil Proiecte SECTORIALE – ADER 2020 (2010 - 2018).
Nr. total de proiecte realizate şi în desfăşurare din 1988: 34
Titular de discipline universitare:
Producerea şi conservarea furajelor (Licenţă);
Biotehnologii vegetale (Licenţă);
Proiectare tehnologică (Masterat);
Optimizarea bazei furajere (Masterat).
Conducere de doctoranzi (1996 – în prezent):
Număr doctoranzi: 28
Teze de doctorat susţinute: 22
Lucrări de licenţă şi dizertaţie: 240
Universitatea „Banatul” Timişoara
Activitate didactică

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada 2000 - 2004
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar asociat
Activităţi şi responsabilităţi
 Titular de discipline universitare:
principale
- Fiziologie vegetală;
- Agroecologie.

Lucrări de licenţă şi dizertaţie: 30
NUMELE ŞI ADRESA Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara,
ANGAJATORULUI Str.Calea Urseni,
Nr.32, Loc.Timişoara, Jud.Timiş, Cod.300703, România
Tipul activităţii sau sectorul Activitate de cercetare ştiinţfică
de activitate
Perioada 25.09.1983 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
 1983 – 1990, Cercetător principal gr.II, secretar științific;
 1990 – 1992, Cercetător principal gr.I, secretar științific;
 1983 – 1990, Secretar ştiinţific, CS-1;
 1990 – 2012, Director statiune de cercetare, CS-1;
 2012 – 2016, Secretar ştiinţific, CS-1.
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Activităţi şi responsabilităţi Proiecte de cercetare – dezvoltare (S.C.D.P. Livada și S.C.D.P.
principale Timișoara)

Responsabil teme cercetare la nivelul Programelor de cercetare din
Institutul de Cecetare Dezvoltare Agricolă Fundulea şi Institutul de
Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Braşov (1983 – 2004);

Director şi responsabil de proiecte de tip CEEX (2005 - 2008);

Responsabil teme – cercetare în cadrul Programului ORIZONT –
A.S.A.S Bucureşti (1990 - 2000);

Director de proiecte în cadrul Programului RELANSIN (2000 - 2004);

Director de proiect în cadrul Programului AGRAL (2000 - 2004);

Director şi responsabil de Proiecte Parteneriat (2005 – 2011);

Responsabil proiecte în cadrul Programului SECTORIAL – ADER
(2011 - 2018).
Nr. total de proiecte realizate şi în desfăşurare: 60
NUMELE ŞI ADRESA Staţiunea de Cercetări Agricole Livada, Jud.Satu – Mare
ANGAJATORULUI
Tipul activităţii sau sectorul Activitate de cercetare ştiinţifică
de activitate
Perioada 1972 - 1983
Funcţia sau postul ocupat
 1972 – 1975, Inginer cercetare;
 1975 – 1980, Cercetător ştiinţific;
 1980 – 1983, Cercetător principal gr.III.
Activităţi şi responsabilităţi Proiecte de cercetare – dezvoltare (1972-1983)
principale
 Responsabil teme cercetare la nivelul Programelor de cercetare din
Institutul de Cecetare Dezvoltare Agricolă Fundulea şi Institutul de
Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Braşov (1972 – 1983).

Educaţie şi formare
Perioada 1988 (2 luni)
Calificarea / diploma Certificat Operator
obţinută
Disciplinele principale Operare statistică - Informaţională pe calculator
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 1981 (6 luni)
Calificarea / diploma Bursă de studii (Acord reciproc între Academia Română şi Academia
obţinută Franţei)
Disciplinele principale Ameliorarea şi calitatea plantelor furajere, Biotehnologii vegetale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul Naţional de Cercetări Agricole (I.N.R.A) Lussignan,
învăţământ / furnizorului de Clermontformare Ferrand, Clermont-Theix, Franţa
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
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Perioada 1979 (3 luni)
Calificarea / diploma Bursă de studii - Academia Regală de Ştiinţe din Suedia
obţinută
Disciplinele principale Tehnologia şi ameliorarea plantelor furajere
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Uppsala, Institutul de Cercetari Agricole Svaliov,
învăţământ / furnizorului de Institutul
formare de Cercetări Landskrona, Suedia
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 1977 – 1981,teza sustinuta in data de 23.05.1981
Calificarea / diploma Doctor în Ştiinte Agronomice, în domeniul geneticii plantelor,
obţinută Diplomă
de doctor, nr. seria X, 403/1982
Disciplinele principale Teza de doctorat „Cercetări privind biologia, genetica şi ameliorarea
studiate / competenţe ghizdeiului (Lotus corniculatus L.)”
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul agronomic Cluj-Napoca, Facultatea de Agronomie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 1977 (3 luni)
Calificarea / diploma Program de pregătire postuniversitară (Limba engleză), Certificat nr.
obţinută 3241/1977 (Ministerul Educaţiei şi Învăţământului)
Disciplinele principale Discipline specifice pentru curs intensiv de limba engleză
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 1972 - 1977
Calificarea / diploma Economist, Diploma nr. 249779 (Ministerul Educaţiei şi
obţinută Învăţământului)
Disciplinele principale Ştiinţe economice, Contabilitate şi economie agrară
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe
învăţământ / furnizorului de Economice
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada 1967 - 1972
Calificarea / diploma Inginer agronom, Diploma nr. 88528 (Ministerul Educaţiei şi
obţinută Învăţământului)
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Disciplinele principale Ştiinţe agronomice
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul agronomic Cluj-Napoca, Facultatea de Agronomie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) Franceza, Engleza
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie
scrisă
avansat F avansat F avansat F avansat

Limba F avansat F
Limba E avansat E avansat E mediu E mediu E mediu
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine

Competenţe şi abilităţi
● Aptitudini de a lucra în echipe (activităţi în domeniul cercetării, în
sociale colectivele redacţionale ale unor reviste de specialitate). Redactor şef
şi membru în Consiliul consultativ al revistei FERMA, membru în
Comitetul de redacţie al Lucrărilor Ştiinţifice editate de facultatea de
Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara şi Institutul de
Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Braşov;
● Membru in board-ul revistei „Romanian Journal of Grassland and Forage
Crops”;
● Expert evaluator proiecte de cercetare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
● Expert tehnic judiciar, Ministerul Justiţiei.
Competenţe şi aptitudini
 Am coordonat şi conduc în continuare activitatea de cercetare şi
organizatorice dezvoltare ce se realizează într-o instituţie de cercetare şi învăţământ
(colectiv de 45 de cercetători, doctoranzi, masteranzi);
 Gestionez bugetele alocate sau realizate din venituri proprii în cadrul
unei instituţii de cercetare şi a proiectelor de cercetare;
 Conduc proiecte complexe ce se desfăşoară la nivel naţional, în
sistem de parteneriat.
Competenţe şi aptitudini
 Utilizarea echipamentelor şi maşinilor agricole din domeniul culturii
tehnice semincerilor de plante furajere;
 Utilizarea echipamentelor destinate lucrărilor de cercetare (laborator
şi câmp experimental) din domeniul culturii pajiştilor şi plantelor
furajere.
Competenţe şi aptitudini de Utilizez calculatorul pentru editare materiale, desene, grafică,
utilizare a calculatorului internet,programe de calcul statistic.
Permis(e) de conducere Posesor al carnetului de conducere categoria B.
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Informaţii suplimentare Lucrări ştiinţifice elaborate (1975 - 2016): 360, din care:
 9 lucrări publicate în reviste recunoscute la nivel international cotate
ISI (Web of Science);
 298 lucrări publicate în reviste indexate BDI, din care 152 lucrări
ştiinţifice prezentate în proceeding-urile unor congrese şi simpozioane
internationale (Grassland Science in Europe; European Association for
Research on Plant Breeding; FAO CIHEAM Mountain Pastures
Network; etc.);
 62 lucrări publicate în reviste recunoscute CNCSIS (categoriile B+, B,
C);
 270lucrări redactate şi publicate în limbi de circulaţie internaţionlă;
 114 lucrări prezentate şi publicate la simpozioane şi congrese
internaţionale.
Citări ale lucrărilor ştiinţifice publicate: 138 citări de autor
români, 82 citări de autori străini;
Articole de informare şi consultanţă agricolă: 458
Cărţi, monografii, cursuri universitare: 28,din care 4 cărţi
premiate
de Academia Română şi 3 cărţi premiate de academiile de ramură
(A.S.A.S.,A.O.Ş).
Brevete şi produse omologate: 32 soiuri de graminee şi leguminoase
perene, din care 12 soiuri omologate si patentate.
Tehnologii elaborate: 14 tehnologii privind cultivarea pajiştilor şi a
plantelor furajere.


















Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale:
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
Presedinte al Filialei Timişoara a Academiei de Stiinte Agricole si
Silvice.;
Societatea Română de Pajişti (Membru fondator);
Societatea Naţională de Ştiinţa Solului din România;
Asociaţia Amelioratorilor şi Producătorilor de Sămânţă din România;
Societatea Naţională de Zootehnie;
Membru fondator al Institutului de Biotehnologii aplicate Timişoara;
Asociaţia pentru Cercetare – Dezvoltare Multidisciplinară din zona de
vest a României;
Asociaţia Agronomilor din România;
Clubul Agronomilor din Banat;
The FAO – CIHEAM Mountain Pastures Network;
Eucarpia Forage Crop and Amenity Grass Section.
Premii:
Academia Romană, Premiul „ION IONESCU DE LA BRAD”(2012);
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Premiul „IULIU PRODAN”
(2010);
Academia Oamenilor de Ştiinţă, Premiul „TEODOR BĂLĂNICĂ”
(2010);
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Premiul „CONSTANTIN
SANDU ALDEA” (2013).
Titlu Onorific de 0MUL ZILEI pentru sprijinul şi contribuţia personală
la realizarea la nivel naţional a Proiectului Biografic Contemporan
DICŢIONARUL PERSONALITĂŢILOR DIN ROMANIA
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